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Itsaslabarrak

Itsaslabarrek erakartzen naute. Itsasoa eta mendiaren arteko 
elkarguneak, talka-guneak dira. Zein den zein, non hasten den bata 
eta non bukatzen den bestea argi zehazterik ez dago. 

Itsaslabarrak gordelekuak dira niretzat. Pozik (triste ere 
bai) ibiltzen naiz itsaslabarretatik gora eta behera. Batzuetan 
lehorrean, bestetan kresalaz blai. Askotan, lokatzetan patinaje 
artistikoa egiten. Maite ditudan topagune erraldoiak dira. 

Txiki-txikitatik izan dira niretzat leku kuttunak. Argazki 
honetan Andiñon nago, Bakio eta Lemoiz artean. Sarritan joaten 
ginen bertara txangoan aitaren anai-arrebekin haitzetara bainua 
hartzera. Gogoan dut uretara handik goitik salto egitearen 
zirrara. Haurrek jolasteko ez besterik egin behar dute itsasora 
salto.

00.Hitzaurrea

03



04

Batetik Bestera hiru urtetik gorako haurrei eta familiei 
zuzendutako umorezko antzerkia izango da. Giza migrazioei buruz 
hitz egingo dugu txorien migrazioen bidez. 

Umoretik helduko diogu gaiari eta txotxongiloen laguntzaz, 
zuzeneko musikaren uhinek hegalean altxatuko dituzte ikusleak 
antzokiko eserlekuetatik.

Txorien migrazioei buruz ere hitz egingo dugu. Gizakion 
bizimoduak nola eragiten duen euren bizimodu eta migrazioetan 
izango dugu hizpide. 55 minutuan txoriburu izango gara 
hausnarketarako abiapuntu izateko grinaz.

01.Zer
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Sinopsia

Bor-bor batean dago Hezegunea. Udaberriko migrazioa hemen da! 
Iparrerantz doazen lehenengo bidaiariak heltzen hasi dira 
indarberritzeko premiaz. Prismatikoetatik adi-adi begiratzen 
baduzue, laster bereizi ahalko dituzue horietako hainbat. 
Gehienek alabeharrez ekin diote bidaiari bueltatzeko 
aukerarik izango duten ere jakin gabe. Zer oztopo aurkituko 
dituzte bidean? Zer helduleku… Xo, xo, xo… Begira, begira, 
begira!! 

01.Zer
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“Batetik bestera” umorezko sorkuntza originala izango da, euskaraz 
soilik gauzatuko dena. Gure hirugarren ikuskizun honetan, aurreko 
bietan legez, gure txikiak eta gazteak hazten laguntzeko helduon 
ezintasun, kontraesan eta ergelkeriak  partekatuko ditugu. 
Migrazioaren gaian sakonduko dugu umorearen bidez, haurrak 
indarkeriatik babesten, izugarrikeria ez dadin behin eta berriro 
errepikatu. Aldi berean, ingurumenaren eta gure ondare naturalaren 
ezagutza, babesa eta maitasuna sustatuko ditu antzezlanak eta 
elkartasuna, elkarbizitza, kulturartekotasuna balorean jarriko 
ditu. Eta jakin-mina. Jakin-min asegaitza! 

02.Zergatik/zertarako
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Formatu ertaineko ikuskizuna da, umorea, musika, txotxongiloak 
eta ikus-entzunezko proiekzioak uztartzen dituena, era garbi eta 
arinean. 

Proposamen eszenografikoa, soila, arina eta malgua izango da. 
Naturako elementuek osatuko dute eta argiekin batera testura eta 
giro ezberdinak sortuko dituzte. Eta airea izango da. Musikan, 
espazioan, mugimenduan. 

Testua idazteko, egileak dokumentazio eta ikerketa lan sakona 
burutu du: Urdaibai Bird Center eta BC3 (Basque Center for 
Climate Change)-eko ikerlariekin 
elkarlanean aritu da. Hala nola, 
Ongietorri Errefuxiatuak eta 
CEAR-eko lagunekin. Aurrekoetan 
bezela, idazketa taulari lotua 
izan da. Idazlearen proposamenen 
eta lantaldearen ekarpenen arteko 
hartu-eman estuan. 

Tratamendu dramaturgikoari 
dagokionez,  egitura orokorra 
zirkularra izango da. Hasi eta 
bukatu, hasi eta bukatu, etenik 
gabeko joan-etorrian. Eta 
kontrapuntuan, atseden uneak. 

03.Nola
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Geldiuneak. Ikusleak euren eserlekuetan, behatzaile bihurtuko 
dira. Eta euren prismatikoen zoom-a zorroztu ahala, irudia 
zehaztu ahalko dute. 

Aurreko bi ikuskizunetan bezala, musika- eta antzerki-sorkuntza 
batera joan dira. Soinu-espazioa osatzeko naturan murgildu 
gara. Lekuan-lekuko grabazioak egin ditugu eta horiekin elikatu 
ditugu bai soinu-espazioa, bai sorkuntza musikala bera. Aktoreok 
zuzenean abesten ditugun kantu originalak ere sortu ditugu.

Izan ere, ikuskizunaren sorkuntza prozesuarekin batera, abesti 
eta kantu sorta bat osatzen gabiltza. Kantu sorta horrek gure 
itsaslabar, hezegune eta paduren biodibertsitatea izango du 
hizpide, hala nola partekatzea, bidaiatzea, jakin-mina, kultura 
ezberdinen ezagutza eta bestelako erronka txiki eta handiak. 
Antzerkiaren oihartzunak iraun dezala kantuan!

03.Nola
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Testua eta zuzendaritza artistikoa: 
Patricia Urrutia

Zuzendaritza: 
Elena Olivieri

Antzezleak:
Patricia Urrutia, Jon Zumelaga, Juanjo Otero

Musika: Asier Ituarte
Eszenografia: Amaia Garate 
Txotxongiloak: Maia Skovush
Argiztapen diseinua eta teknikaria biran: Edu Berja
Jantzitegia: Nati Ortiz de Zarate
Diseinu grafiko eta audiobisuala: Roberto Quintana
Argazkiak: Ainhoa Resano
Web-master: No media Estudio

Ekoizpen laguntzailea: Esther Terradas
Ekoizpena eta Banaketa: Benetan Be

04.Nortzuk
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06.Benetan Be eta Patricia Urrutia
Benetan Be, ZUBI deialdiaren 
bultzadarekin Inondik Inora proiektu
kuttuna aurrera ateratzako sortu zen 
ekimena da. Euskaraz antzerkiaren 
bitartez bizitzan sortzen diren 
galdera, zirrara, eta beharren 
aurrean hausnarketarako sormen gunea 
izateko indarragaz jaio zitzaigun. 
Gure bigarren ikuskizuna, Porno vs 
Afrodita (edo I ♥ #gorkaurbizu), 
ikusle heldu eta oraindik heldu 
ez direnei zuzendua, pandemiaren 
erdian, Euskal Herriko bazterrak 
astindu genituen gure ergelkeria 
sexual eta afektiboez ikusleekin 
barrez lehertzen. Orain, hirugarren 
ikuskizuna aurkezten dizuegu, ostera 
ere etxeko txikienak helburu duen 
Batetik Bestera.
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Patricia Urrutiak(Bilbo, 1977), 
Philipe Gaulierrekin (London) eta 
Mar Navarrorekin (Madril) antzezle-
ikasketak burutzen ditu. Formakuntza 
osatzeko hainbat maisurekin egindako 
ikastaroak baliatzen ditu (Mick 
Bahrnfather, Marcello Magni, Tappa 
Sudana, Will Keen...). Horrez gain, 
musika eta biolin- ikasketak ditu. 
Baita EHUko Filologia Klasikoko 
lizentziatura ere. Ingelesa, 
frantsesa, grekera modernoa, 
euskara eta gaztelania dakizki. 
Antzezle- eta zuzendari-lanetan 
hainbat konpainiarekin aritu da, eta 
Bogotan (bost urtez bizi izan zen) 
inprobisazio eta clownean bereziki 
aritzen den antzerki-konpainia 
sortu zuen. Talde horrekin Europa 
eta Ameriketako hainbat festibaletan 
parte hartzeko aukera izan zuen. 
Interpretazio inprobisazio eta 
klown-ikastaroetan irakasle jardun 
du Italian, Belgikan, Kolonbian, 
Holandan, Frantzian, Espainian eta 
Euskal Herrian eta telebistarako 
zein zinemarako hainbat ekoizpenetan 
hartu du parte. 

Hizkuntzak, antzerkia eta musika 
zoratzen maite ditu. Antzerkia 
antzeztu, idatzi, zuzendu eta azken 
urteotan, Benetan Be Teatroaren 
jaoitzatik, ekoiztu ere egiten 
du. Nekeak neke, ardurak ardura, 
munduko beharrik onena daukalako 
konbentzimendua dauka.  

www.benetanbe.com
https://www.instagram.com/benetanbe

http://www.benetanbe.com
https://www.instagram.com/benetanbe
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07.Harremanetarako
Benetan Be
benetanbe@gmail.com

Patricia Urrutia
00 34 696 256 925

Esther Terradas
00 34 695 754 891
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>> ENTZUN!!
         https://youtu.be/jLZ8syZ8C_Y

I´ll share your toys. I´ll share your money
I´ll share your toast, I´ll share your honey
I´ll share your milk and your cookies too
The hard part´s sharing mine with you

Partekatu, zure opariak
Partekatu, zure habia
Partekatu, zuk duzun dena
Zein gaitza, zein gaitza, zein gaitza nirea zugaz banatzea

Partekatu, zure bananak
Partekatu, zure koltana
Partekatu, zure urrea
Zein gaitza, zein gaitza, zein gaitza, nirea zugaz banatzea 
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